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• A vivência dos pais no diagnóstico da deficiência auditiva no filho
The parents’ experience in the diagnosis of the son’s hearing loss

Midori Otake Yamada1

Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais
 Universidade de São Paulo (IRAC/USP)

Elizabeth Ranier Martins do Valle2

Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto
Universidade de São Paulo (USP)

Resumo: O avanço científico e tecnológico tem permitido o desenvolvimento de programas
de diagnóstico e intervenção precoces. No entanto, muito se tem que avançar no que se
refere à implantação e ao desenvolvimento dos serviços de suporte emocional aos pais de
crianças com deficiência auditiva. Assim, este artigo tem o propósito de apresentar estudos
sobre o impacto que causa nos pais o nascimento de um filho com essa deficiência,
enfatizando a vivência do diagnóstico transmitido diretamente à mãe ou a ambos os
genitores, o que vem afetar todo o grupo familiar. O intuito é contribuir com os profissionais
que atuam junto a essas famílias, no sentido de poderem intervir-lhes mais eficazmente,
compreendendo melhor esses pais, assim como contribuir para uma reflexão sobre a
necessidade de mudanças na política de saúde auditiva.

Palavras-chave: perda auditiva; criança; pais.

Abstract: The scientific and technological advancement has allowed the development of
early diagnosis programs and interventions. However, it is necessary to go further in order
to establish and develop the emotional support service to the parents of children with
hearing loss, who do not have any kind of support yet. Thus, the aim of this article is to
describe some studies about the subject concerning the impact of parents on hearing
impairment diagnosis, emphasizing diagnosis coping and family relationships affected.
The goal is to contribute with the professionals who attend  those families, in order to be
able to intervene more effectively and to understanding those parents better, as well as to
contribute for a reflection about the necessity of changes on the politics of hearing health.

Keywords: hearing loss; child; parents.

1. O nascimento da criança com deficiência auditiva
Este acontecimento causa impacto aos pais, especialmente quando o bebê

nasce de alto risco (gestação bem inferior ao normal, baixo peso ao nascer e
outros) e quando de imediato lhes é informado sobre a deficiência auditiva no
filho e as possibilidades de sequelas. Momento estes que é estudado por autores
como: Lemes & Bartosa (2007)

A situação conta com mais um agravante para os pais quando já na
maternidade, em caso de dúvida do profissional, o recém-nascido é submetido

1 Psicóloga do Centro de Pesquisas Audiológicas do IRAC/USP. Contato: Rua Silvio Marchione,
3-20 – Vila Universitária – CEP 17012-900 – Bauru, SP. – Brasil. E-mail:
miotake@centrinho.usp.br
2 Psicóloga do Departamento de Enfermagem Psiquiátrica e Ciências Humanas da citada
Escola. Contato: Av. dos Bandeirantes, 3.900 – CEP 14040-902 – Ribeirão Preto, SP. – Brasil.
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ao teste e reteste de Triagem Auditiva Neonatal (chamado vulgarmente de “Teste
da Orelhinha”). E além dessa situação, e persistindo a dúvida no diagnóstico, o
bebê é encaminhado a avaliações mais complexas em centros especializados.
Isto aumenta a espectativa dos pais no diagnóstico do filho, causa maior impacto
(Maronês, Cariola & Yamada, 2003).

Todo esse processo de avaliação aumenta a insegurança e nervosismo
dos genitores, particularmente quando não são preparados para superar esta
situação.

Os pais, especialmente quando sequer suspeitam que o filho possa ser
diagnosticado com deficiência auditiva, são logo após ao nascimento dele,
informado sobre este acontecimento.

Vale lembrar que os momentos depois da realização do parto, os pais
estão envoltos no nascimento de mais um ser na família e na reorganização de
seus papéis quanto à nova responsabilidade. Nestas circunstâncias, a notícia
aos pais, embora seja oportuna quanto a diagnóstico precoce, exige, portanto,
reflexão e cautela por parte dos profissionais que os atende.

Em outras circunstâncias, quando a notícia sobre o diagnóstico é
transmitida algum tempo depois do nascimento da criança, há um período de
acomodação do novo filho no lar, até que os próprios pais ou outros familiares
suspeitem da deficiência nessa criança. O cotidiano passa a ser de
preocupações, ansiendade e frustrações, com idas e vindas a consultórios de
especialistas, sempre com a esperança de receber uma resposta de que sua
criança seja normal.

De qualquer maneira, o nascimento de uma criança com deficiência auditiva
é sempre problemático; que irá necessariamente alterar o equilíbrio familiar,
determinando um conjunto de responsabilidades para orientar, primeiramente a
criança como tal e complementalmente, a atenção à deficiência.

É uma responsabilidade a ser superada pelos pais e demais familiares,
que começa no nascimento da criança, inclusive na sua gestação e prossegue
em todo o seu desenvolvimento, necessitando de suporte dos profissionais a
partir da gravidez, o parto e o desenvolvimento da criança afetada. Em particular,
a intervenção deve ser dada à mãe, ao pai e aos outros elementos da família e,
sobretudo, àqueles que estão em contato mais íntimo com a criança com tal
deficiência.

2. A vivência do diagnóstico
Os sonhos e as esperanças dos pais, quando desejam filhos,

desmoronam-se quando recebem a notícia de que o filho ao nascer já apresenta
deficiência auditiva grave e eles se defrontam com a frustração de lidar com um
problema naquele ser que era tão desejado, não é o que esperavam. Representa
um dos momentos mais tristes vividos pelos genitores que experimentam a
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perda desses sonhos; passam a vivenciar o choque e o medo diante da
deficiência na criança, bem como a ansiedade de imaginar implicações futuras.
Podem sentir-se culpados por ter feito algo errado para que isso acontecesse,
levando-os a procurarem, insistentemente, a causa. De certa maneira, sentem-
se perdidos diante dessa situação.

A partir do diagnóstico, as reações paternas podem ser diversas e
traduzirem em sentimentos muito fortes de angústia. Muitos pais assim se referem
quando têm oportunidade de poder expressá-las:

na hora eu fiquei triste (...) muito triste. Meu filho não vai me escutar?
Não vai ouvir a minha voz?
Por que meu filho é deficiente auditivo? Será que eu fiz alguma coisa
errada?
(...) foi um choque pra mim (...) não esperava isso. Acho que nenhuma
mãe espera ter um filho que nasça com problema.
Meu filho vai falar? Terá uma vida normal? Terei capacidade para ensiná-
lo? Como vai ser? (...) Vem aquele medo (...)

Os sentimentos dos pais dependem das expectativas que desenvolvem
em relação à criança, especialmente quando recém-nascida, como percebem
a deficiência, como é a postura dos profissionais ao transmitir-lhes o diagnóstico,
qual a reação da estrutura familiar, além de outras manifestações.

A literatura referente ao impacto do diagnóstico da deficiência auditiva sobre
os pais é ampla e vários autores discutem até as etapas que eles vivenciam a
partir desse conhecimento (Luterman, 1979; Bevilacqua, 1987; Luterman & Ross,
1991; Mckenna, 1995; Martins, Borges & Yazigi, 1996; Kurtzer-White & Luterman,
2003; Boscolo & Santos, 2005).

Quanto às reações psicológicas frente a essa situação, Luterman (1979)
afirma que são similares aos resultados encontrados no trabalho de Kübler-
Ross (1987) com pacientes terminais em que esta autora descreve o processo
de luto, vivenciado pelas pessoas que perdem um ente querido e passando
pelas fases de: negação, raiva, barganha, depressão e aceitação. Esses estágios
não são uniformes, podem variar no tempo e de acordo com as características
de cada família. O processo de aceitação pode ser gradual, mas também pode
não ocorrer.

Luterman & Ross (1991) igualam o conhecimento do diagnóstico da
deficiência auditiva a uma experiência de morte para os pais. A criança esperada
e que podia ouvir “morreu” para eles, ou seja, é a perda do sonho e das
expectativas criadas em torno de sua criança. A maioria delas com deficiência
auditiva têm pais que ouvem e o processo do luto vivenciado por eles faz parte
de um sentimento da perda do filho esperado e imaginado.
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Kurtzer-White & Luterman (2003) complementando a ideia anterior, afirmam
que há diferença significante entre perda simbólica da criança idealizada em
relação à perda real e física que a morte acarreta. Na ocasião anterior, existe a
expectativa que a tristeza será diminuida e que a perda acaba por ser aceita.
Esta perda da criança sonhada pode continuar durante muito tempo, produzindo
sentimentos intensos de tristeza, ou seja, sentimentos que emergem em vários
momentos da vida por disparadores internos ou externos, aos quais esses autores
denominam de ciclo da tristeza. Afirmam, ainda, que esse sentimento diminui no
decorrer dos anos, mas pode não desaparecer totalmente.

Yamada (1998), em seu estudo com famílias de crianças com deficiência
auditiva que participavam de um programa de reabilitação, verificou também
que a vivência dos pais, após o diagnóstico, é de muita tristeza, sofrimento,
melancolia, de intensa angústia, caracterizando uma vivência dominante de
depressão. Seguem alguns relatos dos participantes:

(...) no início achei que fosse o fim do mundo e que nunca mais ia superar
(...)
(...) foi barra (...) a gente não aceitava de jeito nenhum (...) procuramos
vários médicos (...) até hoje não gosto que as pessoas falem a palavra
surdo.

Yamada (1998) afirma que após 10 anos do conhecimento do diagnóstico
na criança, a vivência de seus pais em relação à deficiência passa a ser “mais
leve”, ou seja, os sentimentos não mudaram com o tempo, atenuaram-se. A
intensidade e a frequência dos sentimentos é que foram diminuindo ou
amenizando-se, dependendo das particularidades de cada família. Eis um
exemplo:É uma ferida aberta há dez anos (...)Hoje é mais fácil porque ela já fala
(...) no começo quase abandonei tudo.

Portanto, os sentimentos dos pais no impacto do diagnóstico devem ser
levados em consideração pelos profissionais de saúde, não só na época da
avaliação, mas também no follow-up do decorrer do desenvolvimento da criança
(Kurtzer-White & Luterman, 2003).

Trabalhando e pesquisando sobre as famílias de crianças com a citada
deficiência, Luterman (1979, 1987) e um pouco mais tarde Kurtzer-White &
Luterman (2003) assinalaram os vários sentimentos experienciados no processo
de aceitação da deficiência. O choque é a reação inicial frente ao diagnóstico.
Os pais ficam paralisados e, raramente, lembram do que lhes foi falado na
consulta; estavam presentes fisicamente, mas não assimilavam as informações
subsequentes dadas, devido às suas condições emocionais do choque.
Procuraram manter o controle, mas ficaram ansiosos e temerosos. A raiva surge
pela violação das expectativas e frustrações e, reprimida, pode transformar-se
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em depressão. A culpa é em geral vivenciada mais pela mãe, por sentir-se
responsável pela gravidez do filho e ambos os pais, pela necessidade de encontrar
a causa ou de culpar alguém pela deficiência daquele. Ficam enfocados na busca
de uma causa; mobilizam suas energias procurando uma resposta e se culpam
pelo próprio ressentimento. Outra manifestação do sentimento de culpa da mãe
é a compensação superprotetora em relação à criança, que pode excluir o pai
da relação, dificultando a dinâmica familiar e, ainda, prejudicando o
desenvolvimento do filho com a deficiêmcia e de outros, se houver.

Jackson, Traub & Turnbull (2008) incluem o medo e a insegurança dos
pais em relação ao futuro do filho e enfatizam que a surdez afeta as interações
familiares pelas demandas que a situação requer, influenciando as principais
dimensões relacionais da vida familiar.

Os trabalhos de Maronês, Cariola & Yamada (2003) e de Canho, Neme &
Yamada (2006), no que se refere ao impacto do diagnóstico e o confronto dos
pais perante a criança com deficiência auditiva, verificaram que o diagnóstico é
traumatizante para os genitores, e que é manifestado, de início, por reações de
choro intenso. Além disso, no decorrer do processo de reabilitação do(a) filho(a),
afloram sentimentos como angústia, medo, culpa e vergonha que são
predominantes, e a negação é a principal defesa psicológica nessa fase. No
entanto, os pais mobilizam-se, ansiosamente, na busca de atendimentos em
Instituições especializadas. A sensação de estar perdido e anestesiado é comum
em muitos pais ao receberem o diagnóstico, porém há um desejo enorme em
ajudar a criança, o que os mobiliza a buscarem informações e tratamento.

Nos últimos anos, a busca de informações pela Web tem se mostrado
mais frequente, segundo os relatos dos pais nos atendimentos clínicos, o que
tem estimulado os profissionais e pesquisadores a desenvolverem novos
recursos para prestarem informações e serviços pela Internet, como tem
acontecido com as pesquisas recentes na área da telessaúde.

Spahn, Richter, Burger, Löhle & Wirsching (2003) compararam pais de
crianças com AASI (Aparelho de Amplificação Sonora Individual) e de crianças
com IC (implante coclear) no que se refere ao estresse psicológico. Observaram
que, em ambos os grupos, os pais expressam um forte impacto no momento de
saber o diagnóstico da deficiência auditiva de seu filho e tal fato é sentido como
um golpe grave em suas vidas, situação ocorrida em ambos os grupos. Esse
momento, também, pode ser considerado mais estressante, de sobrecarga e
perda na qualidade de vida dos pais segundo Burger, Spahn, Richter, Eissele,
Löhle & Bengel (2006); e Jackson, Traub e Tuenbull (2008).

Nessas circunstâncias, os genitores precisam enfrentar situações que lhes
são difíceis, como a de participar dos testes de aparelho auditivo em seu filho;
aprender a manusear e colocar o aparelho e receber informações que não estão
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preparados para ouvi-las. Precisam tomar decisões sobre a habilitação, como a
possibilidade da cirurgia e outras iniciativas para atender a nova realidade.

Com base em pesquisa qualitativa, Silva, Zanolli & Pereira (2008) analisaram
o relato de mães que ouvem frente ao diagnóstico da deficiência auditiva em um
de seus filhos; confirmaram o choque experimentado em todas elas. Suas
reações dependeram do quanto suspeitavam desse diagnóstico, de quando e
de que maneira o profissional lhe passou a notícia. Suas queixas confirmaram
essas reações e que elas próprias justificam seus sentimentos na base de como
lhes foi transmitida a informação. Esses autores consideram que muitos
profissionais não estão preparados, psicologicamente, para dar aos pais essa
informação, pois se deixam emergir pelos seus próprios sentimentos nessa
transmissão. Tentam amenizar a situação dando falsas esperanças ou acabam
sendo muito realistas ou pessimistas quanto ao prognóstico da criança.

Boscolo & Santos (2005) investigaram os sentimentos e as expectativas
dos pais em relação à deficiência auditiva dos filhos e verificaram semelhança
nas expressões emocionais dos pais ao receberem o diagnóstico: manifestaram
abertamente seus sentimentos de tristeza ou de ambivalência nas reações
emocionais. Com respeito às expectativas sobre a comunicação da criança,
apresentaram mais variações: uns aceitaram o uso da linguagem por sinais,
outros não a queriam e desejaram insistentemente, que o seu filho falasse
verbalmente e outros, ainda, estavam conforme com as duas formas de
comunicação.

Tais autores concluíram que é necessário que os profissionais que
trabalham na área devam saber escutar os pais, responder, com serenidade,
suas dúvidas, oferecer-lhes suporte emocional e ajudando-os por eles próprios,
a vencerem as dificuldades de educar o(a) filho(a) como criança, tal como
complemento à deficiência apresentada.

É necessário considerar, entre outras circunstâncias, o equilíbrio nas
informações dadas aos pais na ocasião de transmitir-lhes o diagnóstico. Em
demasia, pode torná-los mais confusos e ainda muito inseguros; esperam que
os profissionais possam resolver a situação do confronto resultante do stress
experimentado no momento da notícia, passando a ser muito dependente
daqueles. Kurtzer-White & Luterman (2003) confirmam esta suposição.

Outra questão é considerar o momento da transmissão do diagnóstico: as
informações dadas tardiamente, o que os pais já suspeitavam da deficiência,
lhes dá oportunidade de irem, gradualmente, aceitando a problemática, mas há
perda de tempo para iniciar a reabilitação.

Magnuson & Hergils (2000) descreveram a experiência dos pais ao
receberem o diagnóstico tardio da deficiência auditiva do(a) filho(a) de 2 a 5
anos e 8 meses de idade, em que, após o nascimento dele(a) houve, primeiro,
um período normal de acomodação até ocorrer a suspeita da deficiência auditiva.
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Uma vez levantado o problema, deu-se lugar a um período de ansiedade e
frustração. Com a confirmação do diagnóstico, os pais sentiram alívio e tristeza
ao mesmo tempo, mas gostariam de ter participado de um programa de triagem
auditiva para bebês recém-nascidos, tendo em vista um atendimento precoce.

Ao passo que, com o progresso dos programas de reabilitação sobre a
surdez, cada vez mais precoce, o diagnóstico tem sido feito nas maternidades.
Nessas ocasiões, na avaliação de perdas auditivas nos bebês, cujos pais nem
sequer suspeitam dessa possibilidade, chocam-se bastante com isso. Nesse
momento, isto é, do nascimento do bebê, há que considerar que o foco de atenção
dos genitores está na chegada do recém-nascido e como se organizam para
atendê-lo. Por tais razões, não prestam a devida atenção às explicações dos
profissionais, depois de transmitir o diagnóstico.

Com os programas de triagem auditiva nas maternidades, o tempo da
suspeita inicial pode não ocorrer e a preocupação tem sido levantada em relação
ao estresse parental resultado do rastreamento do falso-positivo em relação ao
recém-nascido e dos sentimentos que surgem a partir da identificação precoce
que poderá interferir no vínculo entre pais e crianças, já nesse período de vida
dos bebês (Kurtzer-White & Luterman, 2003). Para Vitti (2006), o estabelecimento
do vínculo mãe-bebê acaba sendo afetado pela ansiedade, especialmente ao se
ter início uma bateria de testes auditivos para a confirmação ou não da suspeita.

Moretti (2009), pesquisando vivências das mães frente ao processo de
diagnóstico da deficiência auditiva de seus bebês prematuros, de um mês a um
ano e meio de idade, observou que para elas, foi uma experiência de ruptura e
de impacto em suas trajetórias de vida. Por serem mães de bebês e de alto
risco, no período neonatal, vivenciaram a ameaça e suspeita de que algo ruim
poderia acontecer, rompendo a interação positiva de afetividade com seu bebê e
passando para uma relação angustiante e com sentimentos ambivalentes. É o
que se revela na seguinte fala:

Ele nasceu prematuro, os médicos falaram que ele tinha que fazer
fisioterapia pulmonar e viso-motora porque a gente não sabe como vai
ser na parte cerebral. Então foi aquela expectativa que poderia vir algum
‘probleminha’ pela frente.

Moretti (2009) informa também que o diagnóstico da deficiência auditiva é
permeado por sentimentos predominantemente negativos. No entanto, os pais
pouco informados a partir da intervenção da equipe e ao entrarem em contato
com outros com crianças em situações semelhantes, eles passam a encarar a
situação sob uma nova perspectiva e esperança. Conclui-se que o trabalho
realizado por uma equipe interdisciplinar durante e após o diagnóstico da
deficiência auditiva, é de fundamental importância para o equilíbrio emocional
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dos genitores, proporcionando-lhes segurança e tornando-os mais conscientes
da situação que estão vivenciando. Desse modo, os profissionais ampliam a
visão deles em relação à dimensão da deficiência auditiva de seus filhos e os
dirigem na atuação junto ao desenvolvimento de seus filhos com tais deficiências.

3.As relações familiares
O nascimento de uma criança com deficiência auditiva, necessariamente,

altera o equilíbrio da família, provocando crises, em que todos os membros são
afetados de alguma maneira (Luterman, 1979; Buscaglia, 1997; Yamada, 1998;
Brito & Dessen, 1999; Rodrigues & Pires, 2002; Oliveira, Simionato, Negrelli &
Marcon, 2004; Jackson e outros, 2008).

Os pais desenvolvem percepções e significados diferentes quanto à
deficiência auditiva do filho, os quais são construídos ao longo de sua relação
com o mundo, envolvendo pessoas, ideias, valores, cultura, dentre outros. É
possível que a mãe esteja em um período de transição do seu desenvolvimento
individual, iniciando novos projetos de vida que serão interrompidos, abandonados
ou adiados, após o conhecimento do diagnóstico do filho. Este percurso de ajuda
à criança está inserido no ciclo de vida familiar que, por sua vez, é composto de
estágios que marcam as mudanças no desenvolvimento do lar, cada qual com
suas características e suas próprias crises (Carter & McGoldrick, 1995).

O nascimento de uma criança, em si, é um período que caracteriza
mudanças individuais e familiares. É quando os pais tomam conhecimento de
que o pequeno é diagnosticado com deficiência auditiva, eles precisam tomar
várias decisões, tais como adquirir métodos especiais de comunicação,
tecnologias de amplificação sonora e disponibilidades para intervenções
específicas e interdisciplinares, incluindo a participação em programas de
habilitação e de educação especial. Necessitam, frequentemente, recorrer aos
profissionais para obterem informações e tomarem suas próprias decisões, se
assim for orientado (Rodrigues & Pires, 2002).

Essa situação desencadeia sentimentos e situações conflitantes, que
frequentemente trazem consequências negativas para a família como um todo.
A dificuldade no estabelecimento de um vínculo afetivo positivo entre os pais e o
filho com deficiência auditiva pode ser uma delas. Com o impacto do diagnóstico,
o vínculo mãe-filho é prejudicado e passa a ser conflitivo e de distânciamento,
predominando, na mãe, sentimentos de tristeza, angústia, culpa, frustração, dando
origem a tensões e abatimento. Da mesma maneira que a mãe responde às
necessidades da criança, esta reage às respostas dela, numa relação conflituosa.

Pode ocorrer uma ruptura na relação mãe-filho, afetando o processo de
aquisição de linguagem, já que esta é adquirida inicialmente, nesse contato
mútuo, por meio de sinais espontâneos, expressões faciais, corporais e orais.
Tudo se torna diferente: o modo de cuidar, de conversar e de responder aos
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estímulos da criança, revelado na seguinte fala: (...) parei de falar (...) não tenho
vontade de brincar com ele (...) Só choro (Yamada, 2006).

De acordo com Lemes & Barbosa (2007), a partir do diagnóstico, a mãe
luta com seus próprios sentimentos, opostos e contraditórios, sentindo,
inicialmente, uma aversão física e emocional pela criança, condição que a dificulta
de manifestar-lhe carinhos, não conseguindo, portanto, estabelecer um vínculo
materno seguro ao bebê.

O clima emocional da relação mãe-bebê é um contexto necessário para o
desenvolvimento global da criança e os estudos reiteram forte relação entre o
vínculo maternal e o desenvolvimento da linguagem. Quanto mais equilibrado
afetivamente for esse vínculo, maior será o ganho da linguagem para a criança
nos seus primeiros meses (Kurtzer-White & Luterman, 2003).

Luterman (1987) observou que, nas famílias cujo sistema conjugal é frágil,
a mãe facilmente pode desenvolver sentimentos muito próximos com a criança
e excluir o pai desta convivência. Acontecimento que pode tornar-se o foco da
insatisfação conjugal. O subsistema de irmãos também pode ser afetado. É
comum o irmão mais velho são assumir muitas funções dos pais, sentir raiva
pelas responsabilidades que passa a ter, ciúmes pelo irmão com deficiência e
algum tipo de culpa por poder ouvir.

No estudo com avós, Luterman (1987) afirma a importância deles na família.
Podem ser como um suporte e ajudar na dinâmica familiar ou interferir
negativamente, sobrecarregando essas relações. É comum que os avós neguem
a deficiência da criança e queiram que os pais acreditem nisso. Por outro lado,
ficam amedrontados, confusos e sofrem uma dupla dor - pelo filho ou filha e pelo
neto com esse problema.

Culturalmente, no que se refere aos papéis feminino e masculino no
funcionamento familiar, a função materna é a de cuidar das crianças e o pai das
questões econômicas e proteção à família. A criança com deficiência auditiva
pode estimular o “exagero” nesses papéis, de forma que a mãe aumente suas
responsabilidades no cuidado com o filho e o pai com exageradas atitudes, de
prover a família de mais recursos, pode se exceder no seu tempo de trabalho e
afastar-se dos familiares. Quando percebe que os membros da família estão
sofrendo, ele sente que falhou por não conseguir protegê-los (Luterman, 1987;
Luterman & Ross, 1991; Kurtzer-White & Luterman, 2003; Canho, 2008).

Jackson e outros (2008), investigando as experiências dos pais com o
diagnóstico precoce da surdez em um de seus filhos, observou mudanças entre
os membros da família no que se refere às interações entre eles. A relação pais
e criança acometida de surdez passa a ser conflitiva, principalmente, pelo fato
dos pais sentirem-se pressionados pelos profissionais para realizarem
estimulação diária ao filho especial. Os irmãos passam a um segundo plano e o
relacionamento entre o casal, a ser conflitivo pelas divergências de opiniões na
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atenção prestada a seus filhos em geral, em especial, ao deficiente. Também a
relação com os parentes vem a ser prejudicada.

Na fase do diagnóstico, como já foi referido antes, é considerada pelos
pais como um período de maior estresse e de qualidade de vida reduzida (Spahn
e outros, 2003; Burger e outros, 2005; Burger e outros, 2006), eles podem culpar
um ao outro, especialmente quando existe o fator genético responsável pela
surdez da criança e, ainda, quando pode trazer consequências na renda familiar.

Em síntese, o impacto da deficiência auditiva nos genitores e nos familiares
em geral, depende de um conjunto de fatores relacionados: à severidade da
deficiência, o sistema de crenças da família, a condição sócio-econômico-cultural
dos pais, a personalidade de cada um, a divisão de papéis do casal no lar, o
ciclo de vida individual e familiar. Tais fatores são interdependentes e sofrem
mútua interferência.

Por outro lado, na prática clínica, algumas famílias relatam contribuições
positivas da deficiência auditiva, como a união do casal, fé religiosa fortificada,
conhecimento e compreensão sobre pessoas com deficiência e desenvolvimento
pessoal.

Jackson e outros (2008) ressaltam a importância do suporte à família para
melhorar a qualidade de vida dos seus membros, incluindo bem estar
socioemocional, interações positivas entre seus membros, recreação, saúde e
recursos familiares.

4.Considerações finais
Não há dúvida que o diagnóstico da deficiência auditiva em uma criança

de pais ouvintes lhes produz fortes emoções e sentimentos complexos que
afetam as relações intersubjetivas de todos os membros da família,
especialmente a relação pais-bebê.

É evidente que a criança com deficiência auditiva depende mais dos pais
do que um filho são, do compromisso e envolvimento dos genitores no processo
da habilitação daquela para o seu progresso na linguagem e principalmente para
o seu desenvolvimento global. Compreender como os pais vivenciam o processo
de diagnóstico e como as relações familiares são afetadas pode auxiliar os
profissionais que atuam com essas famílias a intervirem de forma mais eficaz.

Desse modo, a revisão de literatura nos faz pensar que o nascimento de
uma criança com deficiência auditiva se enquadra numa situação de risco,
especialmente na relação cuidador-bebê. Os genitores necessitam de apoio
emocional para que possam estabelecer uma relação saudável com seus filhos,
em especial com aquele com a deficiência citada.

O progresso científico e tecnológico tem permitido o desenvolvimento de
programas de diagnóstico e intervenção precoces; no entanto, muito se tem que
avançar no que se refere a ajudar os pais a superarem a problemática emocional
resultante, em especial quanto ao diagnóstico precoce.
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É emergente refletir sobre a necessidade de se investir nos programas de
intervenção precoce centrados na família e desenvolver alternativas de serviços
de suporte psicológico aos pais, mais amplamente de associações
especializadas e/ou via web, buscando o apoio dos profissionais das áreas da
saúde. Circunstância que ainda constitui um desafio para os programas de saúde
auditiva no Brasil.
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